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Haur enar: 778

flaryrrr: 31.01 .2019. rogilHe

Ha ocnoay L{naHa 54. craa 12. n qflaHa 63. 3JH ("Cn. rnacnrx PC" 6p. 124112,14115
68/15) Koruracraja sa jaaHy ua6aaxy Mafle BpegHocl4 JHMB 01119 - eneKrpr4r{Ha eHeprilja apuu

l4rrvreny 6poj 1

KoHKypcHe AoxyMenraquje JHMB 01 /1 9

36or nporraeHa norpe6Hrx xonuqrHa efleKTpr4r{He eHepruje no Kareropujaua norpotube,
Hapyvnnaq je rasueHho KoHKypcHy AoKyMenraqujy y nornaB.rby:

- Vl O6pa3aq noHy,qe, no,q raqKoM 5) - Onrc npegMera Ha6aere go6apa;
- Vll Mogen Yroaopa;
- VIll O6pa3aq crpyKrype LleHa ca ynyrcrBoM KaKo Aa ce nonyHil;
- Xll TexHilqKa cneqr,r$r,rraqraja - Bpcra il onilc go6apa rojr cy npegMer jaaHe ua6aexe.

[orpe6Ho je npranraroM flocraBrbaFba noHy,qa 3aMeHurn ogpelene crpaHe ta3 KoHKypcHe

,qoKyMeHTaqraje n to'. 23., 25., 28., 32., 33., 34. tt 35., cnegehnru crpanava'. 23a, 25a, 28a, 32a,
33a,34a m 35a, roje ce Hana3e y npilnory.

Y cxnagy ca qnaHoM 63. craa 5. 3JH, HapyvunaLl nporqyxaBa poK 3a no4HotueFbe noHyAa.

Hoen poK 3a no4HorxeFbe noHyga je 07.02.2019. rogrHe Ao 12:00 qacoBa, a orBapaFbe

noHy,qa 6rahe o.qpxaHo ilcror rqaHa y 12.30 qacoBa.

KOM]4CI/JA 3A JHMB 01119'[ue, w,^

JKll ,.Badaa*d"-{lecxoea4, llaua"ltyt<uha14, 160A0fiecKosaL4,men: +381 16245 1AE.+381 1621563fr*aKC: +381 16248444

{lupexnt*S.t: +3S? ? S 234 582, Saarcxux Aupet<mapa + 381 t 6 213 211 , &a6pura aa1* ,.fapuNa" +38't 1 6 3487 302'

fiexypua cnyN6a: +381 16 282 509, CnyN5a xaxanusawde: +381 16 252 249.

|loaa nacmpajerbe 1381 1 I X4 A6A, Ha5aana cnyxfia: +381 1 6 21 5 597,

w*eb: wwvtt.v*dovotll*.rs, e-mail; office@vorlovodle"rs. TeNyhu pauy*; 18A-7292-25" Mamuquu 6p. 072A4752. llttt&: 100524193
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈНМВ 01/19 
                                                      

Предмeт
набавке

Јед.
мере

Једин.
цена без

ПДВ-а

Процењене
количине

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

 за
процењене
количине

Укупна цена 
са ПДВ-ом

 за
 процењене

количине

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5)

Електрична
енергија ВТ

kWh 809.505

Електрична
енергија НТ

kWh 429.781

УКУПНО:

*  Укупна  цена  обухвата:  цену  електричне  енергије  са  100%  балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне
енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије,  накнаду  за  подстицај  повлашћених  произвођача  електричне  енергије,
одобрену снагу,  као ни акцизу за утрошену електричну енергију.

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 45 дана);

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
                               

У ________________     Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _____________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни,  потпише и  печатом овери,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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Предмeт
набавке

Јед.
мере

Јед. цена
без ПДВ-а

Процењене
количине

Јед.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а, за
процењене
количине

Укупна цена са
ПДВ-ом, за
процењене
количине

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5)

Електрична
енергија ВТ

kWh 809.505

Електрична
енергија НТ

kWh 429.781

Члан 2.

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије цену, без
ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из  члана 1.  овог  уговора нису урачунати  трошкови приступа и  коришћења
система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију  електричне  енергије,  трошкови  накнаде  за  подстицај  повлашћених
произвођача  електричне  енергије,  одобрена  снага, као  ни  акциза  за  утрошену
електричну енергију.
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу
сваког  месеца,  на  основу обрачунских величина  за  места  примопредаје  Купца,  уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника  за
приступ  систему  за  дистрибуцију  електричне  енергије,  а  у  складу  са  важећом
Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у
Службеном гласнику РС, односно у складу са  Методологијама за одређивање цена
објављених у Службеном гласнику Републике Србије.

Цена  се  може  мењати  уколико  Влада  Републике  Србије  да  сагласност  на
повећање  цене  електричне  енергије  и  у  проценту  на  који  је  Влада  РС  дала
сагласност.

  Члан 3.

Уговорне  стране  обавезу  снабдевања  и  продаје,  односно  преузимања  и  плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста  продаје:  потпуно  снабдевање  електричном  енергијом  са  балансном
одговорношћу.
Период испоруке: од 10.03.2019. године до 29.02.2020. године, од 00:00 h до 24:00 h.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем, ниском напону и широкој  потрошњи  у
складу  са  постојећим  ознакама  ЕД  из  табела  које  се  налазе  у  конкурсној
документацији и саставни су део овог уговора.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије
буде у складу са Правилима о раду преносног система који је донела ЕМС РС .
Снабдевач  се  обавезује  да  испоручи  електричну  енергију  у  складу  са  Одлуком  о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.
120/12),  Правилима о  раду преносног  система,  Правилима о  раду дистрибутивног
система  и  Уредбом  о  условима  испоруке  електричне  енергије,  као  и  другим
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку добара - електричне енергије ЈНМВ 01/19

Предмeт
набавке

Јед.
мере

Јед. цена
без ПДВ-а

Процењене
количине

Јед. цена
са

ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а, за
процењене
количине

Укупна цена
са ПДВ-ом,

за
процењене
количине

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5)

Електрична
енергија ВТ

kWh 809.505

Електрична
енергија НТ

kWh 429.781

УКУПНО:

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1.   У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
2.   У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3.   У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
4.   У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

У ________________     Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _____________________

Напомена:  Образац  структуре цене  понуђач  мора  да  попуни,  потпише и  овери
печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац  структуре  цене  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе
понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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XII ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА  -  ВРСТА  И  ОПИС  ДОБАРА КОЈИ СУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ 01/19
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